
Bestyrelsesmøde d. 27-02-13  

Tilstede: Hjalte, Casper, Anders, Kristian, Maria, Kirstine og Trine.  

1. Evaluering af fredagsbar 

Det var fedt, der var så mange mennesker først på aftenen mens der blev overrakt penge fra Tuborgfondet 

og Besenbacher holdte tale. Men kl. 00 kunne vi sådan set allerede godt have lukket.  Der var ikke den 

opbakning, der vi havde håbet op.  

Vi skal have mere reklame ud til phd’erne, og skal evt. bruge en anden mail.  

Opstillingen og oprydningen gik godt, begge dele tog sådan cirka kun 1 time.  

For fremtiden behøver vi ikke dug.   

Reklamen var for sent ud, men det er ikke sikkert, det har haft den store betydning.  

Det kunne være en ide med én stor bar i hvert kvarter, og så ellers små fredagsbarer.  

Skal sandwich købes ved kemi næste gang? 

Gratis øl trak mange folk til i starten, og der var rigtig god stemning. 

Der skal mere system i oprydningen, så det er nemmere at få talt op og få tingene ind i rummet.  

 

 

2. Snak om TIMINI (Maria og Kirstine) 

Overordnet et succesfyldt program, men der gik for meget druk i det (der blev drukket hver aften), dette 

var ikke meningen. Dette skulle måske have været forudset og til næste gang skal det aftales, hvordan det 

skal håndteres og evt. forebygges.  

Arbejdsbyrden var meget stor, der kan godt være flere med i udvalget.   

Planen skal ud før næste gang, så det er bedre og nemmere at uddelegere opgaver.  

Det var rart at bestyrelsen hjalp til.  

Forslag til besøg hos dem er pt. uge 39. (Lige efter hyttetur), dette skal kommunikeres med den nye 

bestyrelse. 

Der skal følges op på udvalget til generalforsamlingen. (Også Tækkerstafetten)  

Der skal tænkes over retningslinjer til udvalg generelt. Der skal altid være én der er bindeled til bestyrelsen.  

Det var rigtig godt med de faglige arrangementer og rundvisninger.   

 

3. Planlægning af bar på fredag 

Fra bestyrelsen kommer: Casper, Anders, (Kristian, Hjalte(kan godt hjælpe med at rydde op), Kirstine), 

Maria kommer og hjælper med at stille op.  

Vi får levering fra Carlsberg torsdag, Kristian sidder til kl. 11 og Hjalte & Casper fra kl. 11-14.  

Reklame udklækning af påskebryg, vi har få noget påskehalløj vi kan pynte med (Hvis vi får påskeøllen 

leveret torsdag)  

Baren er fra 16-22 

Husk at skrive til barcrew. 

Husk at skylle og tørre drinks dispenserne ordentligt, dette er meget vigtigt, så de ikke mugner.  



Indkøb af 3L mælk, citroner (tjek om der er nogle), snacks. Dette gør Hjalte. 

 

4. Generalforsamlingen 

Kristine vil gerne have hjælp til et helårsregnskab. Det kan hun få af Kristian eller Rasmus.   

Købe trøfler og portvin. Dette gør Trine og Casper. 

Kristian, Kirstine og Maria er på valg. Maria stiller op igen.  

Tjek op på dokumenter i dropbox omkring beskrivelse af de forskellige poster.  

5. Niels Christian 

NC synes vi skal have gang i vores fredagsforedrag, og han vil gerne lægge lidt pres på de forskellige 

forskere samt starte med det første oplæg.  

NC foreslog møde med iNANO hver 4. måned, 6. måned eller hvert kvartal.  

Mere kommunikation mellem Nanorama og i NANO, hvor forholdet allerede er blevet meget bedre.  

I bestyrelsen er der enighed om, at hele bestyrelsen gerne vil med til disse møder. 

 

En Nanorama bestyrelseskalender kunne være en god idé, så vi kan få styr på alle disse møder og andre ting 

der ligger langt ud i fremtiden, også til den nye bestyrelse.    

Nede i foyeren skal der laves en stor månedskalender, som kan hænges i foyeren.  

Opslagstavlen kunne deles op, så der var et område KUN til Nanorama hvor alt andet kan fjernes.  

 

6. Hængepartier 

- Ny første hjælpskasse, de burde være gratis.  

Vi skal have fat i en ny diode i hvid, gerne inden på fredag.  

 - Karneval:  

Bestyrelsen har gratis adgang.  Se referat udsendt af TK 

Vi skal have skrevet til barcrew omkring vagter:  

Vi skal være 6 i baren ad gangen, 4 Nanorama, 2 MØF. Få dokumentet fra TK.  Hvis vi ikke kan skaffe hjælp 

nok så kan vi få hjælp fra TK og @lkymia.  

 

Udklædningskomité: Kirstine og Maria.  

Oppyntning af bar er for egen regning og sammen med MØF.  

Salg af billetter på fredag, dette er vigtigt til barmøde!! 

Der kan være brug for ekstra billetsalg.  

Vi skal foreslå 2 datoer til efterfest for festforeningerne. Der skal være i maj, og foregå i foyeren så den skal 

bookes: vi foreslår d. 27 april og d. 4 maj.  

Udklædning laves d. 10/03-13 (Hjalte, Maria, Trine, Mikkel, (Pelle)): tyl skørter, lyserødetoppe, 

strømpebukser, tilbehør tager man selv med.  



- T-shirts: Vi skal have nye t-shirts ellers løber vi tør!  

- Kalkulerbar, de vil gerne holde raflebar sammen med os, hvor man rafler om priserne. Det skal 

højest sandsynligt holdes i foyeren. Kristian svarer tilbage, at vi gerne vil være med til sådan et 

arrangement. Det vil både styrke forholdet mellem Nanorama og andre festforeninger men også 

Nanorama og andre studerende end nano studerende.  

Et arrangment med FFB kunne også være godt, men det kan tages op af den nye bestyrelse. 

- Det er muligt at få hentet pant gratis af Dansk retursystem. Det skal undersøges, om vi kan komme 

med i det (Kristian).  

- Nanorama(+ alle undergrupper) er blevet inviteret til fest på Australianbar d. 23 maj, hvor der vil 

være gratis påskebryg i 3 timer. Grunden til invitationen er, at vi har købt over 110 l påskebryg.  

- Håndsprit skal købes inden fredag, og der skal fikses håndtag på bordfodboldbordet, evt. kan de 

tages af og limes på. Der undersøges garanti på bordet. Vi vil også gerne have plastikbolde frem for 

korkbolde (Kristian).  

- Arbejdslørdags økonomi: Maria har alle kvitteringer, Nanorama betaler for sodavand, der skal 

indkræves penge for maden.  

 

7. "Tak for denne gang"-bestyrelseshygge 

Doodle omkring dette af bestyrelseshyggeudvalgt. 

 

8. Eventuelt 

Der skal købes en mappe til officielle papir, gamle prislister og barkort osv. Dette gør Kirstine.  

Optællingsarket er skrivebeskyttet, og det er et problem, at der ikke kan skrives kommentar.  

Karnevalsfestsbegivenhed på facebook skal ikke være Nanorama, gruppen skal inviteres til TK.  

Krydslistens format skal lige revideres og næste skal der printes mange.  

Halvtomme fustager skal bruges fredag.  

Lundbegivenhed, der er ikke rigtig noget info om det endnu.  

Inventarliste: Kristian og Anders er begyndt. Vi mangler nogle ting, Maria og Kirstine hører iNANO ad om de 

overhovedet er bestilt.  

ALLE: tjek dropbox dokumenter, krydsliste skal betales inden weekenden, og den næste inden tirsdag.  

Casper: Carlsberg levering, købe portvin, Indkøb (3L mælk, citroner (tjek om der er nogle), snacks), sende 

CERM mail om komité, bestyrelseshyggeudvalg  

Hjalte: Carlsberg levering, PR mail, lave stor månedskalender, få fat i en diode i hvid, slette karnevalsfesten 

og sørge for at de bliver inviteret til TK’s.  



Kristian: Carlsberg levering, husk at give besked videre til Hjalte og Casper om det er kommet inden kl. 11., 

svare kalkulerbar, Dansk retursystem.  Tjekke om vi skal købe nyt håndsprit(og give Casper besked, hvis det 

skal købes), kigge på bordfodboldbordet.  

Maria: Barcrew ret hurtigt, så vi kan se, om der kan stykkes en barplan sammen.  Hjælpe med kalender. 

Barcrew til karnevalsfest, høre iNANO om de udvalgte lørdage er ledige (sende svar videre til Trine). 

Inventar (iNANO) 

Trine: Købe trøfler, strømpetape, førstehjælpskasse, skrive til MØF, sende mail vdr. efterfest, sende doodle, 

bestyrelseshyggeudvalg 

Anders: Fredagsforedrag, lav kalender kun til bestyrelsen, arket skal ikke være skrivebeskyttet.  

Kirstine: Husk lidt regler om kvitteringer til dropbox, købe 2* mapper(PINK), inventar (iNANO)  


